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Aanpassing retributiereglement op het plaatsen van kermisinrichtingen en circussen. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Regelgeving
-

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
omzendbrief KB / ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit

Voorafgaande beslissingen en advies
-

besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het retributiereglement op het plaatsen van
kermisinrichtingen en circussen
advies van ABB van 20 maart 2020 rond de stemming en toepassing van belastings- of retributiereglementen
of hun wijzigingen in het kader van COVID-19 maatregelen

Feiten en motivering
De beperkende coronamaatregelen, opgelegd door de overheid en die mogelijks nog enige tijd van kracht zullen
blijven, hebben een aanzienlijke impact op de organisatie, de werking en rendabiliteit van kermissen. Zo valt te
verwachten dat de foorkramers een negatieve impact zullen ervaren op hun omzet.
Bijgevolg is het aangewezen de foorkramers te ondersteunen door het retributietarief op het plaatsen van
kermisinrichtingen te herleiden tot 1/3de voor Kachtem Ommegang, editie 2021 en het college te machtigen om
voor toekomstige kermissen een korting toe te staan van maximum 2/3den van het retributietarief, bepaald in het
retributiereglement van 10 december 2019 en dit voor zover er beperkende coronamaatregelen van kracht
blijven.
BESLUIT met algemene stemmen:
Art. 1 – Voor de editie 2021 van Kachtem Ommegang wordt het retributietarief op het plaatsen van
kermisinrichtingen en circussen, zoals goedgekeurd in het retributiereglement van 10 december 2019, herleid tot
1/3de van het initiële tarief.
Art. 2 - Het college wordt gemachtigd om voor toekomstige kermissen en zover er beperkende
coronamaatregelen van kracht blijven, een korting toe te staan van maximum 2/3den van het retributietarief,
zoals bepaald in het retributiereglement van 10 december 2019.
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